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المستخمص

تتناول ىذه الدراسة موضوع قياس الكفاءة االقتصادية لمزارع القمح في المنطقة الديمية من اجل الوقوف عمى اىم العوامل المؤثرة عمى مستوى

 و تم الحصول عمى البيانات االولية من مصادرىا الميدانية من خالل االعتماد. فضال عن تقدير حجم الموارد المحققة لمكفاءة االقتصادية الكمية,الكفاءة
 إذ جرى قياس الكفاءة.) في محافظة السميمانية2014 -2013( ) مزرعة لمموسم اإلنتاجي225( عمى عينة عشوائية طبقية لمزارعي القمح ضمت

 ومن خالل تقدير,االقتصادية بمكوناتيا الفنية والسعرية عمى وفق متغيرات دالة التكاليف فضال عن تقدير حجم الموارد المحققة لمكفاءة االقتصادية
 اتضح ان متوسط الكفاءة السعرية لمفئات الخمس قد بمغ,الكفاءة االقتصادية الكمية ومكوناتيا عمى وفق متغيرات دالة التكاليف

فقد بمغ متوسط الكفاءة االقتصادية لمفئات الخمس,  فضال عن ذلك.)%64( ( عمى التوالي محققة متوسطاً عاماً بمغ%68,%63,%58,%60,%74(

) ألجمالي مزارع%44(  مسجمة متوسطاً عاماً بمغ مقداره,( عمى التوالي%47,%30,%35,%42,%60( من المساحات المحصودة لمزارع القمح
 ىذا وقد تم تحديد حجم الموارد المحققة لمكفاءة االقت صادية و التي اتضح من خالليا وجود فائض في جميع الموارد.القمح في العينة المدروسة

.المستخدمة
. الزراعة الديمية لمحصول القمح, حجم موارد االنتاج االقتصادية, الكفاءة االقتصادية:الكممات المفتاحية
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The wheat crop of the most important strategic food grain crops as it's source of food for more than
(35%) of the world's population, particularly in third world countries from which Iraq.. This study
deals with the subject of measuring the economic efficiency of rain-fed farms wheat in the region in
order to identify the most important factors affecting the level of efficiency, in addition to estimating
the size of the resources generated economic efficiency overall. It was obtained preliminary data from
field sources by relying on a stratified random sample of wheat farmers included (225) farm
productive season (2013-2014) in the province of Sulaymaniyah. It has been measuring the Total
economical efficiency in accordance to the cost function parameters . It was found that the average of
the price efficiency for each of the five categories was 74%, 60%, 58%, 63%, and 68% respectively
giving a general average of 64%. In addition to that the measured economical efficiency of the five
categories of the wheat cultivated farms 60%, 42%, 35%, 30%, and 47% respectively with an average
of 44%. The size of the resources achieving the economical efficiency has been calculated and when
subjected to comparison, it appears that there is a surplus in all the resources used.
Keywords: Economic Efficiency, volume of economic production resources , Agriculture rain-fed of
wheat crop.
*
Part of Ph.D.dissertation of the first author.
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من الكفاءة االقتصادية المقدرة عن الفئات األخرى لممساحات

المقــدمــة

المحصودة لمحصول القمح ,وىذا ما تحاول الدراسة إثباتو او

تعد محاصيل الحبوب من أىم المنتجات الزراعية في حياة

تفنيده.واعتمدت الدراسة عمى البيانات األولية تم الحصول

الشعوب عبر العصور والحضارات ,وان كل نمو في حضارة

عمييا من مصادرىا الميدانية باالعتماد عمى استمارة االستبانة

اإلنسان كان مبلزما لمدى كفاءة اإلنسان وقدرتو عمى إنتاج

التي أعدت ليذا الغرض ,وجمعت البيانات من خبلل المقابمة

محاصيل الحبوب والسيما القمح  ,وقد أصبح الغذاء في

الشخصية لعينة من مزارعي القمح في محافظة السميمانية

الوقت الحاضر قوة اقتصادية وسياسية وسبلح تشيره الدول

لمموسم االنتاجي 2014-2013م بمغ عددىم 225مزارع .

ضد بعضيا .كما يواجو العراق في الوقت الحاضر تحديا

غذائيا بالغ األىمية والخطر ,ومن ابرز مبلمحة شحة المياه

المواد والطرائق

الرئيسة وفي مقدمتيا الحبوب  ,والقمح يعد من أىم الحبوب

يمكننا تعريف الكفاءة االقتصادية بمكوناتيا الكفاءة الفنية

الرئيسة التي يعتمد عمييا الشعب العراقي غذائيا ,إذ ان الخبز

والكفاءة السعرية باالستعانة بمخطط فاريل Farrells

وقصور إنتاجو الغذائي عن توفير حاجاتو من السمع الغذائية

الكفــاءة االقتــصاديــة:)Economic Efficiency( .

المصنوع من القمح يحتوي عمى نسبة من البروتينات تتراوح

 Diagramشكل1و .2فعندما يكون لدينا موردان انتاجيان

بين ,%17-%12كما انو يحتوي عمى نسبة من النشويات

 X1,X2يستعمبلن في انتاج ناتج واحد ,Yوعندما يكون

تتراوح بين  %78 -%76فضبل عن نسبة من الدىون تتراوح

ىنالك عائد ثابت لمسعة عندئذ يمكن وضع دالة االنتاج كما
\

بين .%1.5 -%1.2ويعاني مزارعي القمح في المناطق

في الشكل رقم  1بمنحنى الناتج المتساوي  . IIوليكن

الديميو من العراق من انخفاض االنتاجية االمر الذي قد

DDيمثل خط السعر وعمية فان  Qتمثل المزيج األمثل من

\

\

يعزى الى اعتماد زراعتيم عمى مستويات االمطار في اثناء

الموردين  X1,X2ولكن المزرعة ربما ال تنتج عند  Qانما عند

موسم الزراعة إال ان اختبلف مستويات االنتاجية بين مزارعي
المنطقة

\

,Qفالمسافة  OQالى  OPتقيس مدى امكانية انتاج مستوى

نفسيا يكون بسبب انخفاض الكفاءة االقتصادية

من الناتج والذي يمكن إنتاجو بكميو اقل من الموارد أذ انيا

الستخدام الموارد الزراعية والذي يكون عامبل مثبطا اضافي

تعد مقياسا لمكفاءة الفنية ,اما المسافة  ORالى  OQفيي

لئلنتاجية مما ينعكس سمبا عمى الكميات المنتجة من

تقيس جزءآ من التكاليف التي عندىا يمكن انتاج الحجم

محصول ,وان الباحثين االقتصاديين في جميع انحاء العالم

المعين من الناتج اذا كان االستعمال النسبي لممورد متبادال.

يركزون عمى ضرورة زيادة االنتاج في القطاعات االقتصادية

فأن فاريل  Farrellسمى ىذه النسبة بالكفاءة السعرية او

المختمفة والسيما في قطاع اإلنتاج الزراعي ,لذا فان

النسبة السعرية ,وبذلك تكون الكفاءة االقتصادية الكفاءة

االقتصاديين الزراعيين ييدفون الى تحقيق

الكمية.)7(: EE

الكفاءة

االقتصادية واستغبلل الموارد التي ينعم بيا البمد استغبلال

أمثل ,وتبرز أىمية دراسة الكفاءة االقتصادية لمزارع محصول
القمح من األىمية االستراتيجية ليذا المحصول إذ يحتل
محصول القمح أىمية اقتصادية من حيث اإلنتاج

إذ ان:

واالستيبلك ,ولو إسيام كبير في الزراعة العراقية سواء من

الكفاءة االقتصادية (الكفاءة الكمية).

ناحية الدخل الزراعي أو المساحة المزروعة ,وتيدف الدراسة

الكفاءة السعرية.

الى قياس اثر التباين في المساحات المحصودة من القمح في

الكفاءة الفنية.

المنطقة الديمية عمى الكفاءة االقتصادية ( )EEعمى وفق

متغيرات دالة التكاليف فضبل عن تقدير حجم الموارد المحققة
لمكفاءة االقتصادية المثمى ,وتفترض الدراسة وجود فئة واحدة
عمى األقل من المساحات المحصودة تتميز بمستوى عالي
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,ويقاس نجاح أي مؤسسة بقدرتيا عمى تخفيض المدخبلت
وتعظيم المخرجات من دون المساس بجوىر العممية
اإلنتاجية ,اذ يصبح النظام كفء اذا كانت مخرجاتو في
اعمى معدل ليا وباقل كمفة ممكنة .ومن ىنا ازدادت الحاجة
أو الرغبة نحو اعتماد اساليب عممية متطورة لترشيد القرار

لمواجو التحديات التي تواجيو المنشأة االنتاجية ,وقد
استخدمت عدة طرائق لقياس الكفاءة االقتصادية لمزارع
الوحدات اإلنتاجية وذلك لبيان االستخدام األمثل لمموارد
اإلنتاجية وتحقيق اقصى انتاج في ظل محدودية ىذه الموارد

شكل .1يوضح الكفاءة االقتصادية من وجية نظر فاريل

.فقد ركزت ىذه الطرائق عمى كفاءة تخصيص الموارد ومدى

المصدر.)7(:

تحقيق األرباح ,وسوف نذكر عددا من الطرائق التي
استخدمت لقياس الكفاءة االقتصادية ,أذ تشير غالبية
الدراسات المتعمقة بقياس الكفاءة االقتصادية ومكوناتيا بان
ىنالك اربع طرائق رئيسة لتقدير الكفاءة وىي طريقة المنيج

اإلحصائي ( , )1وطريقة البرمجة غير العاممية (Non-

 )parametricالتي استخدمت من قبل الباحثين (,)4وطريقة
البرمجة الحدودي المعممي2( ,و,)8وطريقة الحدود العشوائية
( )6ومن بين ىذه الطرائق ىنالك اسموبان اكثر استخداما

لقياس الكفاءة االقتصادية ومكوناتيا وىما األسموب غير

شكل .2دالة االنتاج لقياس الكفاءة االقتصادية حسب
المصدر.)7(:

الحدودي المعروف باسم تحميل مغمف البيانات واسموب

مفيوم فاريل.

حدودي يعرف بأسموب تحميل الحدود العشوائية (.)14

ومن الجدير بالذكر ان ىنالك طريقتين لقياس مؤشرات الكفاءة

واعتمدت طريقة الدراسة المقامة عمى استخدام اسموب تحميل

ذات التوجو االدخالي Input Oriented Measures

قام العالم فاريل  Farellبنشر مقالتو المتضمنة تقدير الكفاءة

االقتصادية األولى من جانب المدخبلت وتسمى المؤشرات

مغمف البيانات لتقدير الكفاءة االقتصادية ,ففي العام 1957م

والثانية من جانب المخرجات وتسمى المؤشرات ذات التوجو

من خبلل اعتماد اسموب تحميل مغمف البيانات ,إذ ان

اإلخراجي .)7( Output Oriented Measurers

المفيوم العام ليذا األسموب في التحميل يعود الى اصل المقالة

طـرائـق تقـديـر وقيــاس الكفــاءة االقتصــــاديـــة :إن ما

المنشورة ليذا الباحث االقتصادي ,ولقد اختمف المفيوم العام

ىو ان تكون الق اررات اإلدارية ليا رشيدة ومتوازنة وال تعتمد

النيج أي انو ال يأخذ بنظر االعتبار الخطأ العشوائي في

يتطمب في عمل الوحدات او المنشآت اإلنتاجية االقتصادية

لتعريبيا,

عمى الحدس او التخمين او عمى التجربة والخطأ ,وانما ترتكز

ويمتاز ىذا األسموب من التحميل بانة غير معممي

التقدير وان ىذا المفيوم طرح في عام 1978م من قبل

عمى اساس عممي دعامتو االساسية اتباع الطريقة العممية في

 Charnesو آخرون .أذ انو يعتمد عمى األوزان المثالية

البحث ,واستخدام األسموب الكمي بالتوصل الى ق اررات اكثر

 Optimal Weightsلممدخبلت والمخرجات (,)5وبما ان

دقة و اصالة عممية .أذ تواجو اإلدارة اليوم تحديات مختمفة

ىذا االسموب من التحميل يعتمد باألساس عمى البرمجة

ومتنوعة يجب عمييا مواجيتيا والتغمب عمى معوقاتيا,

الخطية فانو سوف يعمل عمى تحديد المناطق التي تكون

لتحقيق اعمى مستوى ممكن من اإلنتاجية بأقصى قدر ممكن

األكثر أستجابة واىتماماً لمجيود .ومن ثم سوف يكون ىنالك

من الكفاءة والفعالية لتحقيق اىدافيما من التقدم والرخاء

جيد اقل الى تحقيق اليدف نتيجة الستخدام ىذه التقنية من
ُ

6844

رجب وجببرة

يجهت انعهوو انزراعيت انعزاقيت – 6161/ 6844 -6841 :)6(47
التحميل .فضبل عن ذلك فان اعتماد ىذا األسموب من التحميل

ادارية اخرى او مزيج من الوحدات األخرى انتاج الكمية

لممنشآت االنتاجية تتعمق

نفسيا عمى األقل من المخرجات التي تنتجيا ىذه الوحدة

باستخدام المدخبلت والمزيج األمثل منيا وكفاءة كل منشاة

بكمية اقل لبعض عناصر اإلنتاج من دون زيادة في أي من

مع امكانية قياسيا والتعرف عمى مصادر عدم الكفاءة

المدخبلت األخرى وتكون الوحدة كفء اذا حققت العكس

فييا( )12إذ ان البرنامج يعتمد عمى اسموب تقدير الكفاءة

,ويشتمل ىذا المفيوم عمى دراسة الكفاءة لدى المستيمك او

عمى البيانات ,وعمية فان اسموب تحميل برنامج مغمف

تحسب حسب اسموب  DEAعمى وفق الصيغة األتية:

سوف يوفر معمومات مفصمة

المنتج واالقتصاد ككل ,وعميو فان درجة الكفاءة لكل وحدة

لمختمف المنشآت من خبلل أنشاء مغمف او مجال يحتوي

البيانات يعتمد عمى مفيومين اساسيين ىما كل من الكفاءة

انكفبءة =

التي اشار الييا فاريل وامثميو باريتو .Optimality Pareto

مجموع المخرجات المرجحة باألوزان
مجموع المذخالت المرجحة باألوزان

وان درجة الكفاءة تنحصر بين الصفر والواحد الصحيح

وسوف نختص بذكر المفيومين كآل منيما عمى انفراد.

فالوحدة االقتصادية األقل استخداما لممدخبلت االكثر انتاجا

الكفــاءة التـي وضعيــــا فــاريـل  :Farellوالتي اشار فييا الى

تكون الوحدة االكثر كفاءة.

ان كفاءة أي منشأه تعتمد عمى اتخاذ قرار ( )Jعمى الصورة

توصيف وصياغة االنموذج الرياضي :اعتماداً عمى برنامج

االتية:

مغمف البيانات  DEAتم تقدير الكفاءة االقتصادية من جانب
المدخبلت العتبار ان الظروف البيئية المحيطة بالمزرعة

∑
∑

تجعل المزارع يتحكم بمدخبلتو اكثر من سيطرتو عمى
مخرجاتو االنتاج ,بمعنى اخر انو يمكن تقميل او خفض كمفة

إذ أن:

المدخبلت بصورة اكثر ضمانا من زيادة اإلنتاج .وبوجود

 = Eيقصد بيا الكفاءة

البيانات اإلحصائية الميدانية المتمثمة بـ  Kمن المدخبلت

j=1,2…..m

والتي تضمنت المساحة المحصودة /دونم و كمية البذور/كغم

r = 1,2,……S

وكمية السماد المركب/كغم وكمية سماد اليوريا /كغم وكمية

 = Mعدد المدخبلت

المبيدات /لتر والعمل الميكانيكي /ساعة و العمل اليدوي

 = Sعدد المخرجات

/عامل .والتي تعد متغيرات توضيحية مؤثرة في العامل

 =Kj1كمية المدخل ) ) jالى الوحدة (.)1

المعتمد  Mالمتمثل باإلنتاج الكمي لمزارع العينة  Nوباستخدام

 =Yr1كمية الناتج الى الوحدة (.)1

النظرية الثنائية Duality

 = U0الوزن المخصص لمناتج (.)r

في البرمجة الخطية ,يصبح

انموذج تحميل مغمف البيانات  DEAالمستخدم لتقدير الكفاءة

 =rjالوزن المخصص لمعنصر (.)j

الفنية من جانب المدخبلت في ظل تغير عوائد السعة VRS

أمثـميــة بــاريـتـــو  :Optimality Paretoأن امثميو باريتو

عمى وفق متغيرات دالة التكاليف باستخدام كميات الموارد

تعطينا تعريفا لمكفاءة االقتصادية لعممية التخصص التي

واسعارىا كاالتي:

تستخدم كأساس لكثير من اقتصاديات الرفاىية .فيكون
التخصص أمثبل من وجو نظر باريتو Pareto Optimality

لم يكن باإلمكان اعادة تنظيم اإلنتاج والتوزيع لزيادة منفعة

Subject to :
yi +yλ ≥ 0
θxi – X λ ≥ 0
Ni λ= 1
λ≥0
اذ ان :

.Pareto-nonoptimalوعمية فان ىذه االمثميو تنص عمى

 : Xiمتجو المدخبلت .

,او يكون كفوءاً من وجية نظر باريتو Pareto-efficientاذ

شخص واحد أو اكثر من دون خفض المنفعة لؤلخرين

وبالعكس يكون التخصيص غير مثالي من وجية نظر باريتو

 : Yiمتجو المخرجات .

ان أي وحدة اتخاذ قرار تكون غير كفء اذ استطاعت وحدة
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 : λمحصمة المتجو.

ىذه الحصول عمى قياس الكفاءة النسبية لوحدة اليدف

 : Niتعبر عن الثوابت واألوزان المرتبطة بالمزارعين الكفوئين

واألوزان التي تؤدي الى تمك الكفاءة ,وتعد ىذه االوزان ىي

: θتمثل قيمة مؤشر الكفاءة الفنية لممزارع وتقع بين .1-0

افضل االوزان بالنسبة لوحدة اليدف.

كما ويمكن حساب الفائض والعجز في الموارد االقتصادية

التحميل االقتصادي ومناقشة النتائج

ومن اجل الوقوف عمى مدى تأثير المساحات وعبلقتيا

المستخدمة في االنتاج عن طريق المقارنة بين مقدار الموارد

المحققة لمكفاءة االقتصادية والمقدار المستخدم منيا إذ ان :

بالكفاءة السعرية بشكل خاص والكفاءة االقتصادية بشكل عام

مقدار(الفائض او العجز) لمموارد = مقدار الموارد عند ادنى نقطة

فقد تم تقسيم عينة الدراسة الى خمس فئات لممساحة حسب

وكذلك يمكن حساب نسبة الفائض او العجز في الموارد

بين  11-4دونم ,والتي تم عرض نتائج تأثيرىا وتباينيا عمى

لمتوسط التكاليف الكمية -مقدار الموارد المستخدمة.

المساحات المحصودة ,أذ تراوحت الفئة األولى منيا لممساحة

االقتصادية الداخمة في عممية االنتاج من خبلل تطبيق

درجات الكفاءة السعرية والكفاءة االقتصادية وكما ىو موضح

العبلقة الرياضية االتية:
نسبت انعجز او انفبئض =

في الجدول ,1ومثمت ىذه الفئة األولى من المساحة بعدد من

مقذار السيادة أو النقص في الموارد األقتصادية

مزارع العينة المدروسة بمغ  47مزرعة ,والتي مثمت نسبة

100

مقذار األستخذام الفعلي في الموارد األقتصادية

فاذا كان الفرق موجبا فان ذلك يمثل مقدار الخفض في كمية

مقدارىا  %21من اجمالي عدد المزارع لمعينة المدروسة ,ومن

الموارد ,اما اذا كان سالبا فان ىذا الفرق يمثل مقدار الزيادة

خبلل استعراض النتائج أتضح ان ىنالك تبايناً واختبلفاً في

االستخدام االمثل لمموارد في ظل ثبات العائد لمسعة .و

لممزرعة رقم  39وبمغت القيمة العميا ليا  %100وبمتوسط

 M1تمثل المدخبلت وان  M2تمثل المخرجات وتكون قيمة

المستخدمة في زراعة محصول القمح سوف يوفر  %25من

في كمية المورد التي يتطمب األمر توفيره حتى يتحقق

درجات الكفاءة السعرية اذ مثمت القيمة الدنيا ليا بنسبة %14

إليجاد الكفاءة لمجموعة من المدخبلت والمخرجات نفرض ان

مقداره  ,%75وىذا يعني ان اعادة توزيع الموارد االقتصادية

المدخبلت والمخرجات عمى وفق االتي:

اجمالي تكاليف االنتاج .بمعنى ان ىناك ىد ار في الموارد
المستخدمة بنسبة ,%25وان المزارعين يستطيعون الحصول
عمى الناتج نفسو باستخدام  %75من اجمالي التكاليف

[[

]]

]]

المستخدمة(خفض مستوى التكاليف دون خفض مستوى

[[

االنتاج) .في حين ان المزارع التي حققت كفاءة سعرية كاممة

إذ ان ) (Xjو( )Yjىي المدخبلت والمخرجات لموحدة

بنسبة  % 100والبالغ عددىم  1مزرعة مثمت نسبة مقدارىا

االقتصادية

)

(

)

(

 %2.12عمى مستوى مدى الفئة األولى من المساحة.وىذا

يدل عمى وجود مزرعة واحده فقط ضمن الفئة األولى كانت

=
∑
∑

محققة لمكفاءة السعرية .في حين جاءت نتائج الكفاءة الكمية
بنسب متباينة ايضا ,اذ تراوحت بين حد ادنى بمغ مقداره
 0.147لممزرعة رقم  39ايضا ,وحد اعمى بمغ نسبة مقدارىا

∑
∑

 %100في حين بمغ المتوسط ليا .%60وتجدر اإلشارة ىنا

أذ ان  = Yrj :كمية العنصر ( )rمن الوحدة االدارية (.)j

الى وجود مزرعة واحده فقط ضمن الفئة األولى كانت نتائجيا

 = Xjكمية العنصر ( )jالى الوحدة اإلدارية (.)J

محققة لمكفاءة االقتصادية بنسبة  %100وىي نفسيا المحققة

 = Urالوزن المخصص لمناتج .

لمكفاءة السعرية والفنية في آن واحد وىي المزرعة رقم  .1أما

 = Vjالوزن المخصص لمعنصر (.)i

الفئة الثانية من المساحة فقد تراوحت بين  20-11.1دونم

ويمثل حل األنموذج السابق في الحصول عمى قيمة ( )hالتي

,والتي تم عرض نتائج تأثيرىا وتباينيا عمى درجات الكفاءة

تمثل كفاءة الوحدة ,ويترتب عمى حل مشكمة البرمجة الخطية

السعرية والكفاءة االقتصادية
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,1أذ مثمت ىذه الفئة من المساحة بعدد من مزارع العينة

لممزرعة رقم  ,128وحد اعمى بمغ قيمة مقدارىا%89

المدروسة والتي بمغت  46مزرعة ,والتي مثمت نسبة مقدارىا

لممزرعة رقم  129في حين بمغ المتوسط ليا نسبة مقدارىا

 %20.4من اجمالي عدد المزارع لمعينة المدروسة ,ومن

 .%35ويبلحظ ضمن ىذه الفئة من المساحة ان مستويات

خبلل استعراض النتائج أتضح ان ىنالك تبايناً واختبلفاً في

الكفاءة االقتصادية لممزارع كانت غير محققة لممستوى األمثل
الذي ىو بنسبة.% 100ويبلحظ من الجدول  1بان

درجات الكفاءة السعرية اذ مثمت القيمة الدنيا ليا بنسبة %23

لممزرعة رقم  90وبمغت القيمة العميا ليا  %100وبمتوسط

متوسطات الكفاءة السعرية واالقتصادية اخذت باتجاه

مقداره  ,%60وىذا يعني ان اعادة توزيع الموارد االقتصادية

االنخفاض مع زيادة التوسع بالمساحات ضمن الفئة الثانية

المستخدمة في زراعة محصول القمح سوف يوفر  %40من

والثالثة اذا ما قورنت بالفئة األولى من المساحة التي تم ذكرىا

اجمالي تكاليف االنتاج .في حين ان المزارع التي حققت

انفاً, ,و قد يعود السبب في ذلك الى عدم قدرة المزارع

مثمت نسبة مقدارىا %2.17عمى مستوى مدى الفئة الثانية

االقتصادية التي تحدث نتيجة اقتصاديات السعة او األسعار

من المساحة.وىذا يدل عمى وجود مزرعة واحدة فقط ضمن

المنخفضة (,)9وكذلك يمكن القول ان زيادة سعة المساحات

الفئة الثانية كانت محققو لمكفاءة السعرية .في حين جاءت

(مدياتيا) عن حد معين قد يترتب عميو بعض الصعوبات

نتائج الكفاءة االقتصادية الكمية بمستويات متباينة ايضا ,اذ

االدارية والسيما في الزراعة الديمية ,اذ تقل كفاءة عنصر

 ,74وحد اعمى نسبة  %100الواحد الصحيح في حين بمغ

يقل تماسك االدارة في المستويات المختمفة كما ان اتساع

المتوسط ليا نسبة مقدارىا .% 42وتجدر اإلشارة ىنا الى

المساحات عن حد معين قد يؤدي الى تحمل المزارع بعض

وجود مزرعة واحده فقط ضمن الفئة الثانية كانت نتائجيا

النفقات التي تؤدي الى ضعف الكفاءة السعرية في بعض

لمكفاءة السعرية والفنية في ان واحد وىي المزرعة رقم .57

الكفاءة االقتصادية الكمية .أما الفئة الرابعة من المساحة فقد

أما الفئة الثالثة من المساحة فقد تراوحت بين 40-20.1

تراوحت بين  61-40.1دونم ,والتي تم عرض نتائج تأثيرىا

دونم ,والتي تم عرض نتائج تأثيرىا وتباينيا عمى درجات

وتباينيا عمى درجات الكفاءة السعرية والكفاءة االقتصادية

الجدول ,1أذ مثمت ىذه الفئة من المساحة بعدد من مزارع

المساحة بعدد من مزارع العينة المدروسة بمغت  30مزرعة,

العينة المدروسة والتي بمغت  61مزرعة ,والتي مثمت نسبة

والتي مثمت نسبة مقدارىا  %13.33من اجمالي عدد المزارع

مقدارىا  %27.11من اجمالي عدد المزارع لمعينة المدروسة.

لمعينة المدروسة ,ومن خبلل استعراض النتائج أتضح ان

ومن خبلل استعراض النتائج أتضح ان ىنالك تباين واختبلف

ىنالك تبايناً واختبلفاً في درجات الكفاءة السعرية اذ مثمت

لممزرعة رقم  128وبمغت القيمة العميا ليا نسبة مقدارىا%91

العميا ليا نسبة مقدارىا %97لممزرعة رقم  174وبمتوسط

لممزرعة رقم  135وبمتوسط مقداره  ,%58وىذا يعني ان

مقداره  ,%63وىذا يعني ان اعادة توزيع الموارد االقتصادية

اعادة توزيع الموارد االقتصادية المستخدمة في زراعة

المستخدمة في زراعة محصول القمح سوف يوفر  %37من

باالستفادة من العبلقات بين حجم المزرعة والكفاءة

كفاءة سعرية كاممة بنسبة  % 100والبالغ عددىا  1مزرعة

اإلدارة والتنظيم وربط الموارد ببعضيا في عممية اإلنتاج اذ

تراوحت بين حد ادنى بمغ نسبة مقدارىا  %20لممزرعة رقم

محققة لمكفاءة االقتصادية بنسبة  %100وىي نفسيا المحققة

الكفاءة السعرية والكفاءة االقتصادية

العمميات االنتاجية بالشكل الذي ينعكس عمى مستويات

كما ىو موضح في الجدول ,1أذ مثمت ىذه الفئة من

كما ىو موضح في

القيمة الدنيا ليا بنسبة  %19لممزرعة رقم  184وبمغت القيمة

في درجات الكفاءة السعرية اذ مثمت النسبة الدنيا ليا %16

محصول القمح سوف يوفر  %42من اجمالي تكاليف

اجمالي تكاليف االنتاج .وتجدر اإلشارة ىنا الى عدم وجود

االنتاج .وتجدر اإلشارة ىنا الى عدم وجود مزارع ضمن الفئة

مزارع ضمن الفئة الرابعة كانت محققو لمكفاءة السعرية بنسبة

الثالثة كانت محققو لمكفاءة السعرية بنسبة  .% 100في حين

 .% 100في حين جاءت نتائج الكفاءة االقتصادية الكمية

جاءت نتائج الكفاءة االقتصادية الكمية بمستويات متباينة

بمستويات متباينة ايضا ,اذ تراوحت بين حد ادنى بمغ نسبة

ايضا ,اذ تراوحت بين حد ادنى بمغ نسبة مقدارىا %16

مقدارىا  %7لممزرعة رقم  ,182وحد اعمى بمغ نسبة
6846

رجب وجببرة

يجهت انعهوو انزراعيت انعزاقيت – 6161/ 6844 -6841 :)6(47
مقدارىا %74لممزرعة رقم  179في حين بمغ المتوسط ليا

الكفاءة الفنية ضمن ىذه الفئة نتيجة الىتمام المزارع بالعوامل

نسبة مقدارىا  .%30ويبلحظ ضمن ىذه الفئة من المساحة

الفنية ,فان لتوظيف عنصر العمل الميكانيكي في العممية

ان مستويات الكفاءة االقتصادية كانت غير محققة لممستوى

االنتاجية واعتماده بنسبة اكبر من العمل اليدوي ضمن

األمثل ايضا الذي ىو بنسبة .% 100ويبلحظ من خبلل

المساحات الكبيرة كسبا لموقت والجيد ,ادى الى تحسن الكفاءة

النظر الى الجدول  .1بان متوسطات الكفاءة السعرية

في بعض العمميات االنتاجية وباإلضافة الى اختيار التوليفة

بالمساحات ضمن الفئة الرابعة ,وقد يرجع السبب في ذلك الى

االقتصادية الكمية بمكوناتيا الفنية والسعرية .وعند تمخيص

األسباب نفسيا التي تم ذكرىا انفاً في فئات المساحة الثانية

نتائج متوسطات الكفاءة الفنية والسعرية واالقتصادية حسب

األكثر مبلءمة بالشكل الذي ينعكس عمى مستويات الكفاءة

واالقتصادية اخذت باتجاه االنخفاض أيضا مع زيادة التوسع

فئات المساحة نرى ان اعمى نسبة لمتوسط الكفاءة الفنية قد

والثالثة ,التي ادت الى ضعف الكفاءة في بعض العمميات

بمغت  %82ضمن الفئة االولى من المساحة وادنى نسبة لو

االنتاجية بالشكل الذي ينعكس عمى مستويات الكفاءة
االقتصادية الكمية بمكوناتيا الفنية والسعرية .أما الفئة

بمغت  %53ضمن مدى الفئة الرابعة من المساحة .أما

الخامسة من المساحة فقد تراوحت بين  -61فأكثر دونم

بالنسبة لمتوسط الكفاءة السعرية فان اعمى نسبة لو قد بمغت

,والتي تم عرض نتائج تأثيرىا وتباينيا عمى درجات الكفاءة

 %74ضمن مدى الفئة األولى ايضا من المساحة ,في حين

كما ىو موضح في الجدول

بمغت ادنى نسبة لو  %58ضمن مدى الفئة الثالثة من

السعرية والكفاءة االقتصادية

,1إذ مثمت ىذه الفئة من المساحة بعدد من مزارع العينة

المساحة .أما بالنسبة لمتوسط الكفاءة االقتصادية فان اعمى

المدروسة والتي بمغت نحو  41مزرعة ,والتي مثمت نسبة

نسبة لو قد بمغت  %60ضمن مدى الفئة األولى ايضا من

مقدارىا  %18.22من اجمالي عدد المزارع لمعينة المدروسة,

المساحة ,في حين بمغت ادنى نسبة لو  %30ضمن مدى

ومن خبلل استعراض النتائج أتضح ان ىنالك تبايناً واختبلفاً

الفئة الرابعة من المساحة وكما ىو موضح في الجدول 1.

في درجات الكفاءة السعرية اذ مثمت النسبة الدنيا ليا

جدول .1متوسطات الكفاءة الفنية والكفاءة السعرية والكفاءة
االقتصادية حسب فئات المساحة المحصودة

 %100لممزرعتين ذو الرقمين  218و 224وبمتوسط مقداره

تسهس
ل

بمقدار %16لممزرعة رقم  193وبمغت النسبة العميا ليا

المستخدمة في زراعة محصول القمح سوف يوفر  %32من

1
2
3
4
5

 ,%68وىذا يعني ان اعادة توزيع الموارد االقتصادية
اجمالي تكاليف االنتاج .وتجدر اإلشارة ىنا الى وجود

انفئت/
دونى
11-4
20-11.1
40-20.1
61-40.1
 -61فبكثز

يتوسط
انكفبءة
انفنيت
0.81
0.76
0.70
0.53
0.72

يتوسط انكفبءة
انسعزيت
0.74
0.60
0.58
0.63
0.68

يتوسط انكفبءة
االقتصبديت
0.60
0.42
0.35
0.30
0.47

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى نتائج جداول الكفاءة عمى

مزرعتين ضمن الفئة الخامسة كانت محققو لمكفاءة السعرية

وفق فئات المساحة

بنسبة  .%100في حين جاءت نتائج الكفاءة االقتصادية

وتجدر اإلشارة ىنا الى ان النتائج التي توصمت ألييا الدراسة

الكمية بمستويات متباينة ايضا ,اذ تراوحت بين حد ادنى بمغ

فيما يخص متوسطات الكفاءة الفنية والكفاءة السعرية والكفاءة

نسبة مقدارىا %16لممزرعة رقم  ,193وحد اعمى بمغ نسبة

االقتصادية كانت متفقة او قريبة من النتائج التي توصمت

مقدارىا  %100لممزرعتين رقم  218و ,224في حين بمغ

إلييا دراسات سابقة ( .(15,13,11,10,3لتقدير حجم

المتوسط ليا بنسبة مقدارىا  .%47ويبلحظ ضمن ىذه الفئة

الموارد المحققة لمكفاءة االقتصادية في عينة الدراسة ,وتحديدا

من المساحة ان ىنالك مزرعتين كانت محققتين لمكفاءة

لمتغيرات الدراسة الرئيسة المتمثمة بالمساحة المحصودة /دونم

االقتصادية المثمى  %100وىما ذو التسمسبلن  218و244

وكمية البذور/كغم وكمية السماد المركب /كغم وكمية سماد

.ويبلحظ أيضا ان متوسطات الكفاءة السعرية واالقتصادية

اليوريا /كغم وكمية المبيدات /لتر والعمل الميكانيكي /ساعة

اخذت باتجاه االرتفاع مع زيادة التوسع بالمساحات ضمن ىذه

والعمل اليدوي /عامل ,فقد تم اعتماد اسموب تحميل برنامج

فئة ,مقارنة بالفئات السابقة والتي ىي الفئة الثانية والثالثة

مغمف البيانات  DEAعمى وفق دالة التكاليف إذ تم تقدير

والرابعة ,وقد يعود السبب في ذلك الى تحسن مستويات

كمية الموارد عند ادنى تكمفة أدنى نقطة لمتوسط التكاليف
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والتي يتحقق عندىا الكفاءة االقتصادية ,ومنيا تم احتساب

استطاعت من العمل بنسب متوازنة بين مقدار المورد

الفائض او العجز في الموارد المختمفة من خبلل مقارنة كمية

المساحة المحصودة المستخدم فعميا ومقدار المورد المساحة

الموارد الفعمية الداخمة في العممية اإلنتاجية لكل مزارع العينة

المحصودة /دونم المحقق لمكفاءة االقتصادية أي المزارع التي

مع نظيرتيا المحققة لمكفاءة االقتصادية أذ ان:

لم يكن لدييم فائض او عجز في المورد فمقد بمغ عددىم 4
مزارع ولقد مثمت نسبة مقدارىا  %1.77من مجموع عدد

مقدار الفائض او العجز لممورد = كمية المورد الفعمية ــ كمية المورد
المحققة لمكفاءة

المزارع في العينة المدروسة ,وبشكل عام فمقد كان ىنالك

أما نسبة الفائض او العجز فتحسب من المعادلة االتية :نسبو الفائض

مقدار فائض في المورد المستخدم بنسبة اكبر من مقدار

او العجز= مقدار الزيادة او النقص في الموارد /مقدار االستخدام الفعمي

العجز فيو ,وقد يعود السبب في ذلك الى التوسع غير

في الموارد*100

المدروس في المساحات المزروعة من قبل المزارع بيدف

فاذا كانت اشارة مقدار الفرق لمموارد سالبة ,دل ذلك عمى

تعظيم االرباح من خبلل زيادة اإلنتاج السيما انيم يعتمدون

العجز أي يمثل مقدار الزيادة الواجب توفيرىا كي يتحقق

عمى الزراعة الديمية أي انيم يعممون في ظل البليقين من

االستخدام االمثل .أما اذا كانت اشارة مقدار الفرق لمموارد

سقوط او عدم سقوط االمطار ولذلك فيم يجازفون في زراعة

موجبة ,فدل ذلك عمى الفائض أي يمثل مقدار الخفض في

مساحات واسعة لمحصول عمى انتاج اوفر ,بالوقت الذي

استخدام المورد الواجب الوصول الييا اذ يتحقق االستخدام

ينعكس اثره سمبا عمى استخدام المورد والسيما في ظل

االمثل ,وفيما يأتي عرض نتائج مقدار العجز او الفائض في

انخفاض انتاجية الدونم.

الموارد المستخدمة لعينة الدراسة.

المورد الثاني  :مقدار كمية البذور المحققة لمكفاءة

المورد األول  :مقدار المساحة المحصودة المحققة لمكفاءة

االقتصادية في عينة الدراسة لمموسم االنتاجي :2014من

االقتصادية في عينة الدراسة لمموسم االنتاجي  :2014من

خبلل النظر الى الجدول  2وبعد اجراء المقارنة بين مقدار

خبلل النتائج المتحصل عمييا لقياس المساحة المحصودة

المورد كمية البذور/كغم المستخدم فعميا وبين نظيرة مقدار

المحققة لمكفاءة االقتصادية والموضحة في الجدول ,2وبعد

المورد كمية البذور/كغم المحقق لمكفاءة االقتصادية ,يتضح

اجراء المقارنة بين مقدار المورد المساحة المحصودة/دونم

لنا بان ىنالك فائضا في مجموع مقدار المورد المستخدم نحو

المستخدم فعميا وبين نظيرة مقدار المورد المساحة

 343635.53كغم وبمتوسط بمغ مقداره  1527.26كغم ,إذ

المحصودة/دونم المحقق لمكفاءة االقتصادية ,يتضح لنا بان

ان مجموع مقدار المورد كمية البذور/كغم المستخدم فعميا بمغ

ىنالك فائضا في مجموع مقدار المورد المستخدم نحو

 563943كغم وبمتوسط مقداره  2506.41كغم ,في حين

 5553.03دونم وبمتوسط بمغ مقداره  24.68دونم ,إذ ان

ان مجموع مقدار المورد كمية البذور/كغم المحققة لمكفاءة

مجموع مقدار المورد (المساحات المحصودة)/دونم المستخدم

االقتصادية عند ادنى نقطة لمتوسط التكاليف قد بمغ قيمة

فعميا بمغ  11549دونم وبمتوسط مقداره  51.32دونم ,في

مقدارىا  220307.46كغم /دونم وبمتوسط مقداره 979.14

حين ان مجموع مقدار المورد المساحات المحصودة/دونم

كغم ,ولقد اشارت النتائج المعروضة في الجدول  2الى ان

المحققة لمكفاءة االقتصادية عند ادنى نقطة لمتوسط التكاليف

عدد المزارع التي حققت فائضا في مورد كمية البذور قد بمغ

قد بمغ  5995.96دونم وبمتوسط مقداره  26.64دونم ,ولقد

 220مزارع والتي مثمت نسبة مقدارىا  %97.7من اجمالي

اشارت النتائج المعروضة في الجدول  2الى ان عدد المزارع

عدد المزارع في العينة المدروسة .أما عدد المزارع التي حققت

التي حققت فائضا في مورد المساحات المحصودة/دونم قد

عج از في مورد كمية البذور قد بمغ  1مزرعة والتي مثمت

بمغ 216مزرعة والتي مثمت نسبة مقدارىا  %96من اجمالي

نسبة مقدارىا  %0.44من اجمالي عدد المزارع في العينة

عدد المزارع في العينة المدروسة .أما عدد المزارع التي حققت

المدروسة ,أما بالنسبة ألعداد المزارع التي استطاعت العمل

عج از في مورد المساحات المحصودة/دونم فقد بمغ  5مزارع

بنسب متوازنة بين مقدار المورد كمية البذور المستخدم فعميا

والتي مثمت نسبة مقدارىا  %2.22من اجمالي عدد المزارع

ومقدار المورد كمية البذور المحقق لمكفاءة االقتصادية أي

في العينة المدروسة ,آما بالنسبة ألعداد المزارع التي
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المزارع التي لم يكن لدييم فائض او عجز في المورد فمقد بمغ

مثمت نسبة مقدارىا  %1.77من اجمالي عدد المزارع في

عددىم  4مزارع ولقد مثمت نسبة مقدارىا  %1.77من

العينة المدروسة ,وبشكل عام فمقد كان ىنالك مقدار فائض

اجمالي عدد المزارع في العينة المدروسة ,وبشكل عام فقد

في المورد المستخدم بنسبة اكبر من مقدار العجز فيو ,وقد

كان ىنالك مقدار فائض في المورد المستخدم بنسبة اكبر من

يعود السبب في ذلك الى الزيادة في استخدام المورد بصورة

مقدار العجز فيو ,وقد يعود السبب في ذلك الى الزيادة في

خارجة عن الكميات الموصى بيا من قبل الجيات المختصة

استخدام المورد بصورة خارجة عن الكميات الموصي بيا من

من حيث كمية السماد المركب البلزمة لزراعة الدونم الواحد

قبل الجيات المختصة من حيث كمية البذور البلزمة لزراعة

بيدف زيادة معدالت اإلنتاج والسيما في ظل الزراعة الديمية

الدونم الواحد بيدف زيادة معدالت اإلنبات والسيما في ظل

المعتمدة وبشكل رئيسي عمى مياه األمطار ,ومن جانب اخر

الزراعة الديمية المعتمد وبشكل رئيسي عمى مياه األمطار,

وفي الوقت نفسو ىو غياب التوجيو واالرشاد الزراعي الواجب

الزراعي الواجب توفيره والذي بدوره انعكس سمبا عمى استخدام

والسيما في ظل انخفاض انتاجية الدونم .

ىذا المورد .

المورد الرابع  :مقدار كمية سماد اليوريا المحققة لمكفاءة

توفيره والذي بدوره انعكس سمبا عمى استخدام ىذا المورد

ومن جانب اخر وفي الوقت نفسة ىو غياب التوجيو واالرشاد

المورد الثالث  :مقدار كمية السماد المركب المحققة لمكفاءة

االقتصادية في عينة الدراسة لمموسم االنتاجي  :2014من

خبلل النظر الى الجدول  2وبعد اجراء المقارنة بين مقدار

المورد كمية سماد اليوريا/كغم المستخدم فعميا وبين نظيرة

المورد كمية السماد المركب /كغم المستخدم فعميا وبين نظيرة

مقدار المورد كمية سماد اليوريا/كغم المحقق لمكفاءة

مقدار المورد كمية السماد المركب/كغم المحقق لمكفاءة

االقتصادية ,يتضح لنا بان ىنالك فائضا في مجموع مقدار

االقتصادية ,يتضح لنا بان ىنالك فائضا في مجموع مقدار

المورد المستخدم نحو  187387.8كغم وبمتوسط بمغ مقداره

 919.14كغم ,إذ ان مجموع مقدار المورد كمية السماد

/كغم المستخدم فعميا قد بمغ  357186كغم وبمتوسط مقداره

المركب/كغم المستخدم فعميا قد بمغ  451452كغم وبمتوسط

 1587.5كغم ,في حين ان مجموع مقدار المورد كمية سماد

مقداره  2006.45كغم ,في حين ان مجموع مقدار المورد

اليوريا /كغم المحققة لمكفاءة االقتصادية عند ادنى نقطة

ادنى نقطة لمتوسط التكاليف قد بمغ  244644كغم  /دونم

 754.66كغم ,ولقد اشارت النتائج المعروضة في الجدول 2

وبمتوسط مقداره  1087.31كغم ,ولقد اشارت النتائج

الى ان عدد المزارع التي حققت فائضا في مورد كمية السماد

المعروضة في الجدول  2الى ان عدد المزارع التي حققت

المركب قد بمغت  181مزرعة والتي مثمت نسبة مقدارىا

فائضا في مورد كمية السماد المركب قد بمغ نحو 182

 %80.44من مجموع عدد المزارع في العينة المدروسة .أما

المزارع في العينة المدروسة .أما عدد المزارع التي حققت

بمغ  40مزرعة والتي مثمت نسبة مقدارىا  %17.77من

عج از في مورد كمية السماد المركب فقد بمغت 38مزرعة

اجمالي عدد المزارع في العينة المدروسة ,أما بالنسبة ألعداد

والتي مثمت نسبة مقدارىا  %16.88من مجموع عدد المزارع

المزارع التي استطاعت العمل بنسب متوازنة بين مقدار المورد

استطاعت العمل بنسب متوازنة بين مقدار المورد كمية

اليوريا المحقق لمكفاءة االقتصادية أي المزارع التي لم يكن

السماد المركب المستخدم فعميا ومقدار المورد كمية السماد

لدييم فائض او عجز في المورد فمقد بمغ عددىا نحو 4مزارع

المركب المحقق لمكفاءة االقتصادية أي المزارع التي لم يكن

ولقد مثمت نسبة مقدارىا  %1.77من اجمالي عدد المزارع

خبلل النظر الى الجدول  2وبعد اجراء المقارنة بين مقدار

االقتصادية في عينة الدراسة لمموسم االنتاجي  :2014من

 832.83كغم ,إذ ان مجموع مقدار المورد كمية سماد اليوريا

المورد المستخدم نحو  206808.4كغم وبمتوسط بمغ

لمتوسط التكاليف قد بمغ  169799كغم دونم وبمتوسط مقداره

كمية السماد المركب /كغم المحققة لمكفاءة االقتصادية عند

عدد المزارع التي حققت عج از في مورد كمية سماد اليوريا فقد

مزرعة والتي مثمت نسبة مقدارىا  %80.88من اجمالي عدد

كمية سماد اليوريا المستخدم فعميا ومقدار المورد كمية سماد

في العينة المدروسة ,آما بالنسبة ألعداد المزارع التي

في العينة المدروسة ,وبشكل عام فمقد كان ىنالك مقدار

لدييم فائض او عجز في المورد فمقد بمغ عددىا  4مزارع ولقد
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فائض في المورد المستخدم بنسبة اكبر من مقدار العجز فيو

المبيدات وعدم مبلءمتيا ومطابقتيا لؤلعراض المرضية التي

,وقد يعود السبب في ذلك الى الزيادة في استخدام المورد

قد تظير عمى المحصول ,باإلضافة الى استخدامو بصورة

بصورة خارجة عن الكميات الموصي بيا من قبل الجيات

غير عممية ونظامية .ومن جانب اخر وفي نفس الوقت ىو

المختصة من حيث كمية سماد اليوريا البلزمة لزراعة الدونم

غياب التوجيو واالرشاد الزراعي الواجب توفيره والذي بدوره

الواحد بيدف زيادة معدالت اإلنتاج والسيما في ظل الزراعة

انعكس سمبا عمى استخدام ىذا المورد.

الديمية المعتمد وبشكل رئيس عمى مياه األمطار ,ومن جانب

المورد السادس  :مقدار العمل الميكانيكي المحققة لمكفاءة

اخر وفي نفس الوقت ىو غياب التوجيو واالرشاد الزراعي

االقتصادية في عينة الدراسة لمموسم االنتاجي  :2014من

المورد.

المورد العمل الميكانيكي/ساعة المستخدم فعميا وبين نظيرة

الواجب توفيره والذي بدوره انعكس سمبا عمى استخدام ىذا

خبلل النظر الى الجدول  2وبعد اجراء المقارنة بين مقدار
مقدار المورد العمل الميكانيكي/ساعة المحقق لمكفاءة

المورد الخامس  :مقدار كمية المبيدات المحققة لمكفاءة

االقتصادية ,يتضح لنا بان ىنالك فائضا في مجموع مقدار

االقتصادية في عينة الدراسة لمموسم االنتاجي  :2014من

المورد المستخدم نحو  14993.22ساعة وبمتوسط بمغ

خبلل النظر الى الجدول  2وبعد اجراء المقارنة بين مقدار
المورد كمية المبيدات/لتر المستخدم فعميا وبين نظيرة مقدار

مقداره  66.64ساعة ,إذ ان مجموع مقدار المورد العمل

المورد كمية المبيدات/لتر المحقق لمكفاءة االقتصادية ,يتضح

الميكانيكي/ساعة المستخدم فعميا قد بمغ مقداره 31182.3

 1689.68لتر وبمتوسط بمغ مقداره  7.50لتر ,إذ ان

مجموع مقدار المورد العمل الميكانيكي/ساعة المحققة لمكفاءة

مجموع مقدار المورد كمية المبيدات /لتر المستخدم فعميا قد

االقتصادية عند ادنى نقطة لمتوسط التكاليف قد بمغ مقداره

بمغ مقداره  3267لتر وبمتوسط مقداره  14.52لتر ,في حين

16189.08ساعة وبمتوسط  71.95148ساعة ,ولقد

ساعة وبمتوسط مقداره  138.588ساعة ,في حين ان

لنا بان ىنالك فائضا في مجموع مقدار المورد المستخدم نحو

ان مجموع مقدار المورد كمية المبيدات/لتر المحققة لمكفاءة

اشارت النتائج المعروضة في الجدول  2الى ان عدد المزارع

االقتصادية عند ادنى نقطة لمتوسط التكاليف قد بمغ مقداره

التي حققت فائضا في مورد العمل الميكانيكي قد بمغت 216

 1577.01لتر وبمتوسط مقداره  7.008لتر ,ولقد اشارت

مزرعة والتي مثمت نسبة مقدارىا  %96من اجمالي عدد

النتائج المعروضة في الجدول  2الى ان عدد المزارع التي

المزارع في العينة المدروسة .أما عدد المزارع التي حققت

مزرعة والتي مثمت نسبة مقدارىا  %82.66من اجمالي عدد

والتي مثمت نسبة مقدارىا  %2.22من اجمالي عدد المزارع

المزارع في العينة المدروسة .أما عدد المزارع التي حققت

في العينة المدروسة ,آما بالنسبة ألعداد المزارع التي

عج از في مورد كمية المبيدات فقد بمغت نحو 35مزرعة والتي

استطاعت العمل بنسب متوازنة بين مقدار المورد العمل

مثمت نسبة مقدارىا  %15.55من اجمالي عدد المزارع في

الميكانيكي المستخدم فعميا ومقدار المورد العمل الميكانيكي

العمل بنسب متوازنة بين مقدار المورد كمية المبيدات

فائض او عجز في المورد فمقد بمغ عددىا نحو  4مزارع ولقد

المستخدم فعميا ومقدار المورد كمية المبيدات المحقق لمكفاءة

مثمت نسبة مقدارىا  %1.77من اجمالي عدد المزارع في

االقتصادية أي المزارع التي لم يكن لدييا فائض او عجز في

العينة المدروسة ,وبشكل عام فمقد كان ىنالك مقدار فائض

 %1.77من اجمالي عدد المزارع في العينة المدروسة,

,وقد يعود السبب في ذلك الى كون األراضي السائدة في

وبشكل عام فمقد كان ىنالك مقدار فائض ىدر في المورد

منطقة الدراسة ىي اراضي ذات طبيعة صخرية وذلك سوف

المستخدم بنسبة اكبر من مقدار العجز فيو ,وقد يعود السبب

ينعكس عمى ضرورة زيادة عدد ساعات العمميات الميكانيكية

عج از في مورد العمل الميكانيكي فقد بمغت نحو  5مزارع

حققت فائضا في مورد كمية المبيدات قد بمغت نحو 186

المحقق لمكفاءة االقتصادية أي المزارع التي لم يكن لدييم

العينة المدروسة ,آما بالنسبة ألعداد المزارع التي استطاعت

ىدر في المورد المستخدم بنسبة اكبر من مقدار العجز فيو

المورد فمقد بمغ عددىم  4مزارع ولقد مثمت نسبة مقدارىا

من اجل تييئة االرض لزراعتيا .مما ادى ذلك الى مساىمة

في ذلك ىو لعدم معرفة المزارعين بطرائق استخدامات
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ىذا المورد في رفع التكاليف االنتاجية وبشكل كبير ,مسبب ًا

رجب وجببرة
التكاليف االنتاجية وبشكل كبير مما دفع بانخفاض الكفاءة

انخفاض الكفاءة السعرية بشكل خاص و الكفاءة االقتصادية

السعرية بشكل خاص وانعكاس ىذا االنخفاض بشكل عام

بشكل عام.

عمى الكفاءة االقتصادية .وبعد ان تم تقدير حجم الموارد

المورد السابع  :مقدار العمل اليدوي المحققة لمكفاءة

المحققة لمكفاءة االقتصادية ومقدار العجز والفائض لمزارع
القمح في عينة الدراسة لمموسم االنتاجي 2014م والتي تم

االقتصادية في عينة الدراسة لمموسم االنتاجي  :2014من

استعراضيا في الجداول المذكورة آنفاً ,يتضح لنا وبشكل عام

خبلل النظر الى الجدول  2وبعد اجراء المقارنة بين مقدار

أن ىنالك مقدا اًر فائضاً في الموارد المستخدمة بنسبة اكبر من

المورد العمل اليدوي/عامل المستخدم فعميا وبين نظيرة مقدار

مقدار العجز فييا ,وان جميع متوسطات تمك الموارد كانت

المورد العمل اليدوي/عامل المحقق لمكفاءة االقتصادية

عبارة عن فوائض أي انيا تواجو ىد ار في استخداميا من قبل

,يتضح لنا بان ىنالك فائضا في مجموع مقدار المورد

مزارع العينة المدروسة مما ادى ذلك الى انعكاسيا وبشكل

المستخدم نحو  2276عامل وبمتوسط بمغ  10.11عامل ,إذ

سمبي عمى تحقيق المستوى االمثل لمكفاءة االقتصادية  .ومن

ان مجموع مقدار المورد العمل اليدوي/عامل المستخدم فعميا

خبلل النظر الى الجدول  2يتضح لنا ان اقل فرق بين

قد بمغ  4979عامل وبمتوسط مقداره  22.13عامل ,في

متوسط الكمية الفعمية لممورد وبين متوسط كمية المورد

حين ان مجموع مقدار المورد العمل اليدوي/عامل المحققة

المحققة لمكفاءة االقتصادية كان لمورد المبيدات ومثل فرقا

لمكفاءة االقتصادية عند ادنى نقطة لمتوسط التكاليف قد بمغت

موجبا.وذلك الن المزارع كانوا يرغبون بشراء كميات اكبر من

2702.54عامل وبمتوسط مقداره  12.01عامل ,ولقد

المبيدات وفقا لما تتطمبو عمميات المكافحة الحقمية ليم ولكن

اشارت النتائج المعروضة في الجدول  2الى ان عدد المزارع

ارتفاع اسعارىا في األسواق من جية وعدم معرفة اصحاب

التي حققت فائضا في مورد العمل اليدوي قد بمغت نحو 194

المزارع باألمراض التي تصيب محصوليم واليات المعالجة

مزرعة والتي مثمت نسبة مقدارىا  %86.22من اجمالي عدد

ليا من جية اخرى حال دون ذلك  .في حين كان اكبر فرق

المزارع في العينة المدروسة .أما عدد المزارع التي حققت

بين متوسط الكمية الفعمية لممورد وبين متوسط كمية المورد

عج از في مورد العمل اليدوي فقد بمغت  27مزرعة والتي
مثمت نسبة مقدارىا  %12من اجمالي عدد المزارع في العينة

المحققة لمكفاءة االقتصادية كان لمورد البذور ومثَل فرقا

بنسب متوازنة بين مقدار المورد العمل اليدوي المستخدم فعميا

يضعون كميات من البذور اكبر من الكميات الموصي بيا

موجبا ايضا ,وىذا يعود لسبب ان المزارعين كانوا دائما

المدروسة ,آما بالنسبة ألعداد المزارع التي استطاعت العمل

من قبل الجيات المختصة بيدف زيادة معدل نسبة اإلنبات,

ومقدار المورد العمل اليدوي المحقق لمكفاءة االقتصادية أي

مما دفع إلى انخفاض الكفاءة السعرية بشكل خاص وانعكاس

المزارع التي لم يكن لدييم فائض او عجز في المورد فمقد بمغ

ىذا االنخفاض بشكل عام عمى الكفاءة االقتصادية.

عددىا نحو  4مزارع ولقد مثمت نسبة مقدارىا %1.77من
اجمالي عدد المزارع في العينة المدروسة ,وبشكل عام فمقد

جدول  .2متوسط كمية الموارد المحققة لمكفاءة االقتصادية لمزارع
العينة لمموسم اإلنتاجي  2014م

كان ىنالك مقدار فائض في المورد المستخدم بنسبة اكبر من
انتسهسم

مقدار العجز فيو .وقد يعود السبب في ذلك الى كون ان
األراضي السائدة في منطقة الدراسة ىي اراضي ذات طبيعة
صخرية وبالتالي فان ذلك سوف ينعكس عمى ضرورة زيادة

1
2

عدد ساعات العمل اليدوي فييا من اجل تييئة االرض

3

لزراعتيا ,ومن االسباب األخرى التي أدت الى ظيور الفائض

4
5

في ىذا المورد ىو حجم العائمة الريفية الكبير نسبيا وصغر

6
7

المساحة المزروعة وتفتتيا وعدم تنوع المشاريع اإلنتاجية

انًورد
انًسبحت انًحصودة/
دونى
كًيت انبذور /كغى
كًيت انسًبد
انًزكب/كغى
كًيت سًبد
انيوريب/كغى
كًيت يبيداث/نتز
انعًم
انًيكبنيكي/سبعت
انعًم انيدوي/عبيم

يتوسط كًيت
انًورد
انًحققت
نهكفبءة
االقتصبديت

يقدار انفزق
في
انًورد

نوع انفزق
(فبئض او
عجز)

51.32
2506.41

26.64
979.14

24.68
1527.26

فبئض
فبئض

2006.45

1087.30

919.14

فبئض

1587.49
14.51

754.66
7.00

832.83
7.50

فبئض
فبئض

138.58
22.12

71.95
12.01

66.63
10.11

فبئض
فبئض

يتوسط
كًيت
انًورد
انفعهيت

المصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد عمى برنامج مغمف البيانات

الزراعية فييا ,مما ادى ذلك الى مساىمة ىذا المورد في رفع

عمى وفق متغيرات دالة التكاليف
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ومن الجدير بالذكر ان عدد مزارع القمح التي كانت محققة

ادنى نقطة لمتوسط التكاليف عمى منحنى التكاليف المتوسطة

لمكفاءة االقتصادية المثمى %100قد بمغت نحو  4مزارع

بمقدار,%65ومنة نستنتج ان المزارعين ال يممكون القدرة عمى

كانت ذات التسمسبلت  224,218,57,1في العينة المدروسة

اختيار التوليفة الموردية المثمى ,ومن خبلل دراسة حجم

 ,واعتمادا عمى ما تم ذكرة سابقا يتضح لنا ان ىذه المزارع

الموارد المحققة لمكفاءة االقتصادية لمزارع القمح في عينة

االربعة قد كانت مختمفة ولحد كبير في جميع عوامل وظروف

الدراسة  ,يتضح ان ىنالك فائضاً في استخدام الموارد

المساحة ,كمية

المدخبلت جميعيا أي ان مزارعي العينة كانوا يستخدمون تمك

االنتاج المحيطة بيا والتي تمثمت بـ

اليدوي,

الموارد بإسراف مما دلل عمى ابتعادىم في تحقيق الكفاءة

أضافة الى العوامل االخرى النوعية و الوصفية والتي تباينت

االقتصادية ,وذلك من خبلل مقارنتيا بمقدار الموارد

بيا مزارع العينة المدروسة و تمثمت بـ نوع الحيازة لؤلرض,

االقتصادية الفعمية المستخدمة مع نظيرتيا المحققة لمكفاءة

كل ىذه االختبلفات اال انيا كانت قد حققت كفاءة اقتصادية

فرضية الدراسة ,إذ أثر التباين في فئات المساحات

مثمى .وىذا قد يعود الى جممة من االسباب والتي من اىميا

المحصودة لمزارع محصول القمح عمى مستوى الكفاءة الفنية

ىي القدرة عمى اعادة مزج واختيار التوليفة لمموارد االنتاجية

والكفاءة االقتصادية لمزارع العينة المدروسة ,أذ تميزت الفئة

بالشكل الذي يضمن فيو ان يتساوى كل من موارد االنتاج

األولى لممساحات المحصودة بمحصول القمح بارتفاع مستوى

البذور,االسمدة,المكافحة,العمل

الميكانيكي,العمل

االقتصادية في عينة الدراسة ,وقد أوضحت النتائج صحة

ونوع االدارة ,الخبرة ,الصنف المزروع ,طبيعة المنطقة ,ومع

المستخدمة فعميا حسب البيانات الواردة في استمارة االستبانة

الكفاءة الفنية والكفاءة االقتصادية ليا عن الفئات األخرى

مع كمية الموارد المحققة لمكفاءة االقتصادية المثمى من قبل

لممساحات المحصودة اذ بمغت نسبيا

نحو %82و%60

اصحاب المزارع االربعة في العينة المدروسة ,اعتمادا عمى

عمى التوالي لمزارع القمح في العينة المدروسة .لذا فان

الزراعية المتولدة لدى ىؤالء المزارعين,

الدراسة توصي بعدم التوسع في المساحات المزروعة

الى حالة التوازن بين كمية الموارد المستخدمة فعميا مع كمية

الحيازة الفئة االولى ىي التي تميزت بتحقيقيا ألعمى مستوى

الموارد المحققة لمكفاءة االقتصادية المثمى التي قد تحققت في

في الكفاءة الفنية واالقتصادية عمى حد سواء ,فضبل عن

المزارع االربع في عينة الدراسة ,اذ ان المزارعين يفتقرون الى

ضرورة إعادة توجيو الموارد الداخمة في العممية االنتاجية من

الميارة والخبرة

بمحصول القمح ,اذ ان المساحات المحدودة والصغيرة في

ويمكن القول قد يكون لعامل الصدفة دو ار كبير في الوصول

تمك المعمومات المسبقة والتي تمكنيم من استخدام موارد

قبل المنتجين الزراعيين لمحصول القمح ,بالشكل الذي

االنتاج بالقدر والشكل الذي يضمن ليم تحقيق الكفاءة

يضمن استغبلل الموارد بالحد الذي يعمل عمى توفير أو تقميل

االقتصادية المثمى .ومن خبلل تقدير الكفاءة االقتصادية عمى

اليدر في كميات الموارد المستخدمة ,والوصول إلى التوليفة

وفق اسموب تحميل برنامج مغمف البيانات  DEAوباالعتماد

المثمى التي تعظم األرباح وتقمل التكاليف ,ويمكن تحقيق ذلك

عمى متغيرات دالة التكاليف ,يتضح ان ىنالك انخفاضا نسبيا

من خبلل االستعانة بالمزارعين ذوي الخبرة والمختصين في

في الكفاءات الفنية والسعرية واالقتصادية بمغ في المتوسط

ىذا المجال والذين حققوا كفاءة اقتصادية تامة والعمل عمى

%57,%36,%28عمى التوالي ,أي ان متوسط الكفاءات

استغبلل الفائض المتحقق من الموارد االقتصادية المستخدمة

الفنية والسعرية واالقتصادية بمغ نحو %43,%64,%72

في المزارع بمختمف حجوميا ,وذلك بإقامة المشاريع

عمى التوالي .وىذا يدل عمى ان اعادة توزيع الموارد

االقتصادية اإلنتاجية الجديدة ,او التوسع في حجم المزارع أن

االقتصادية سوف توفر تكاليف بنسبة ,%57,%36,%28

أمكن وذلك الستيعاب المدخبلت الفائضة التي تسببت في

وبمغ عدد المزارع المحققة لمكفاءة المثمى الفنية  75مزرعة

انخفاض مستويات الكفاءة ,كذلك توصي الدراسة بإجراء

والسعرية  4مزرعة واالقتصادية  4مزرعة وشكمت نسبة

المزيد من البحوث التي تشخص محددات مستوى الكفاءة

مقدارىا %1.8,%1.8,%33.3عمى التوالي لمزارع القمح

االقتصادية بجزئييا الفنية والسعرية,وسبل تحسينيا مع مراعاة

في العينة المدروسة ,وارتفعت تكاليف اإلنتاج المستخدمة عن

العوامل االقتصادية واالجتماعية المحيطة بظروف االنتاج,
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